Protokół nr XXXV / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 października 2009 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1920.
Otwarcia obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył do punktu 2 Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Władysław Purczyński. Począwszy od punktu 3 obradom przewodniczył
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony radny – Stanisław Gąsiorek.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarzem obrad jednogłośnie została wybrana radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół Nr XXXIV / 2009 z 29 września 2009 r został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad XXXV Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu Nr XXXIV/ 2009 z 29 września2009 r.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2009-2010.
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4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009
rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do
projektu „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie województwa wielkopolskiego”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII / 160 / 2008 z dnia 25
września 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie miasta
Wągrowca.
12. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolski
Fundusz Rozwoju Miasta Spółka Akcyjna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Wągrowca.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2008 rok.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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ad.pkt 3
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2009-2010.
Wniósł do omawianego projektu uchwały autopoprawkę polegającą na
wykreśleniu słowa „części” w opisie zadania pod nr 5 ( str 7 załącznika do
projektu uchwały).
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 243 / 2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2009 r.
Wniosła do omawianego projektu uchwały 8 autopoprawek:
- pierwsza dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 112.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa,
- druga dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę 3.545 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
- trzecia dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.056 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o
wyższy stopień awansu zawodowego,
- czwarta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 79.583 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym,
- piąta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
1.360 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych,
- szósta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 55.068 zł
z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
- siódma
dotyczyła
zmniejszenia
12.000
zł
nakładów
ujętych
w budżecie na planowanie przestrzenne i przeznaczenia na programy
rozwojowe miasta,
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-

ósma dotyczyła przemieszczeń pomiędzy § - dotychczas zapisane w budżecie
udziały w § 6010 środki na budowę Aquaparku ze Starostwa Powiatowego
w kwocie 2.000.000 zł, z Gminy Wągrowiec w kwocie 50.000 zł oraz Gminy
Wapno 5.000 zł zmienia się na § 6050 – wydatki inwestycyjne.

Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2009 r.
Uchwała Nr XXXV / 244 / 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 3 głosach
wstrzymującym” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 245 / 2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Wniosła do omawianego projektu uchwały autopoprawkę w § 2 ust. 5 pkt 1
polegającą na zastąpieniu słowa „60%” słowem „55%”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik – czy istnieje
możliwość aby środki pochodzące z opłaty targowej były w części przekazywane
na poprawę warunków pracy kupców na bazarze.
W odpowiedzi radnemu Pani Skarbnik – Barbara Chodorowska oświadczyła, że
dochody z opłaty targowej stanowią dochody budżetu miasta, a kierunki na jakie
cele środki przekazać decyduje Rada Miejska.
Rada Miejska 16 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 246 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 247 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 248 / 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do projektu „Internet zmieni twój los.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
na
terenie
województwa
wielkopolskiego”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 249 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII / 160 / 2009
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Wniósł do omawianego projektu uchwały autopoprawkę polegającą na zmianie
zapisu ust 2 w § 1 na „w § 2 ust. 3. otrzymuje brzmienie ”3. ZGM powołany
jest do świadczenia usług w zakresie administrowania na terenie miasta
Wągrowca:
1) zasobami lokalowymi,
2) obiektami użyteczności publicznej w tym prowadzenia obsługi
szaletu miejskiego”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 250 / 2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę
w obradach do godz. 1800.
ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazw ulic położonych na terenie miasta Wągrowca.
Wniósł do omawianego projektu uchwały autopoprawkę polegającą na zmianie
zapisu w § 1 ust. 5 z „Gruszkowa” na „Gruszową” ( tym samym uległ zmianie
załącznik do omawianego projektu uchwały).
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 251 / 2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 12
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki
akcyjnej pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 252 / 2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 19 października 2009 r. (wraz
z uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej w dniu 04 września 2009 r. przez
Państwa Zofię i Piotra Kantorskich na Pana Burmistrza Miasta Wągrowca
dotyczącej wykonywania czynności przez Burmistrza Miasta Wągrowca (wykup
mieszkania).
Ww. opinia wraz z uzasadnieniem stanowi załączniki nr 14 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali :
- Pani Zofia Kantorska, która poinformowała radnych, że wykonana została na
koszt skarżących wycena mieszkania wg. wartości w 2007r. i jest ona niższa
w porównaniu z wyceną z 2009r. W związku tym oświadczyła, że jeżeli do
transakcji kupna – sprzedaży mieszkania doszłoby w 2007 r. wówczas ponieśliby
mniejsze koszty,
- Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak udzielił
wyczerpujących wyjaśnień w sprawie podejmowanych przez Urząd Miejski
działań, które miały na celu i wyłącznie zgodnie z prawem i wymogami
prawidłowej gospodarki przygotowanie i przeprowadzenie transakcji.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Piotr Misiak zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną
pismem z dnia 4 września 2009 r. przez Państwo Zofie i Piotra Kantorskich na
działalność Burmistrza Miasta Wągrowca dotyczącą wykupu mieszkania.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXV / 253 / 2009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad.pkt 14
Sekretarz Miasta z upoważnienia Burmistrz Miasta przedstawił informację
dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2008r. przez Zastępcę
Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego, 1 osobę wydającą
decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, 5 osób zarządzających gminną
osobą prawna (spółką prawa handlowego), 16 osób będących kierownikami
jednostek organizacyjnych gminy miejskiej. Poinformował również radnych, że
Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu, w ustawowym
terminie, swoje oświadczenie o stanie majątkowym za 2007r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Byczyński
przedstawił informację dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych za 2008r.
przez radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu, Burmistrza Miasta oraz
Przewodniczącego Rady.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.

ad.pkt 15 i 16
Radni nie zgłosi żadnych uwag i wniosków.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Byczyński zamknął jej obrady.
Przewodnicząca obrad
/ Zbigniew Byczyński /
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

